rozmaitości
KnuróW. zmiany W rozKłaDzie jazDy

autobusy też mają święto
Foto: Dawid Ciepliński

To już powoli staje się normą. W dni robocze,
które wypadają pomiędzy świętem
a weekendem, autobusy kursują jak w dni wolne
od pracy. Nie inaczej będzie w najbliższy piątek
po Bożym Ciele

Foto: Archiwum MP-13

Zmieniony rozkład jazdy autobusów będzie obowiązywał nie
tylko w czwartek (30 czerwca), ale
również w piątek. Właśnie wtedy
KZK GOP spodziewa się mniejszej
liczby pasażerów.
W Boże Ciało na prawie wszystkich liniach KZK GOP będą obowiązywały rozkłady jazdy na niedziele i święta. Linie 194 i 710 nie
będą obsług iwa ł y prz ysta n ków
zlok a lizowa nych prz y cent r u m
ha nd low y m Aucha n Gliw ice, a
kursować będą według rozkładów
obowiązujących w dni wolne od
pracy w centrach handlowych.
W piątek obowiązy wać będą
sobotnie rozkłady jazdy. Wyjątek
stanowić ma tylko linia 120, kursująca z Knurowa do Katowic. Tu obowiązywać będzie taki sam rozkład
jazdy, jak w dni robocze.

Przedszkola nr 13 gościły artystkę
„Tęczowe Skrzaty” z Miejskiego
śliczne obrazy i wykonującą
prze
ą
ując
haft
ką,
Jadwigę Kędziers
olaki mogły wykonać ródszk
Prze
ozdoby i dekoracje z warzyw.
zbować wyhaftować fragment obra
życzki z ziemniaków oraz spró
obrazy, malując
je
swo
zyły
twor
ia
gośc
ami
ka. Zainspirowane prac
„dziesięcioma palcami”.
lus
Izabela Kierchner i Barbara Paw

DC

Foto: Archiwum Cyrku Korona

KNURÓW

cyrk Korona zaprasza

Cyrk Korona po raz kolejny przyjeżdża,
by wprowadzić knurowian
w świat bajecznie kolorów strojów,
iluzjonistycznych sztuczek i podniebnych
akrobacji. Spektakl w poniedziałek
Spektakl „Fabryka Śmiechu” to
nowe widowisko, nawiązujące do
radości, uśmiechu i zabawy. Na widzów czekają artyści i zwierzęta ze
wszystkich stron świata
− Wśród tegorocznych propozycji programowych znalazły się m.in.
pokaz ekwilibrystyczny na wałkach,
tajemnicze transformacje, ring trapez,
napowietrzne akrobacje w sieciach oraz
komicy − zachęcają organizatorzy. −

Ponadto po raz pierwszy w Polsce można będzie podziwiać białego tygrysa!
Widowisko już 3 czerwca o godz.
17.30 na placu przy alei Lipowej.
Dla naszych Czytelników mamy
bezpłatne dwuosobowe wejściówki
(dla osób dorosłych, przy czym jedna
osoba dorosła może ze sobą zabrać
– w ramach drugiej części wejściówki
- dziecko). Otrzyma je pierwszych
sześć osób, które zadzwonią do nas

Kierowca autobusu nie mógł
dłużej tolerować zachowania jednego z pasażerów, dlatego poprosił
o pomoc Straż Miejską. Klnący jak
szewc podróżny musiał opuścić
Największą frajdę z odwiedzin
w cyrku mają zazwyczaj dzieci

w piątek, 31 maja, o godz. 9 (nie
wcześniej) pod nr. tel. 32 332 63 76 i
odpowiedzą prawidłowo na pytanie:
Jak się nazywa cyrk, który 3.06 wystąpi w Knurowie?
Więcej informacji o cyrku Korona znaleźć można na stronie internetowej www.cyrk-korona.com.pl.

29 V – Dzień Działacza Kultury
31 V – Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociana
Białego, Światowy Dzień bez Tytoniu
1 VI – Święto Bułki, Dzień Dziecka, Dzień bez Alkoholu
2 VI – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata
3 VI – Dzień Dobrej Oceny
4 VI – Dzień Drukarza, Dzień Demokracji
5 VI – Dzień Ochrony Środowiska
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Gmina PiLcHoWice

zachowaj trzeźwy umysł

Co to są alkopopy – mieli odpowiedzieć
uczestnicy II Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach
„STOP uzależnieniom – razem damy radę”
w Żernicy

Księdzu Markowi Kamieńskiemu
Proboszczowi Paraﬁi p.w. św. Antoniego
w Krywałdzie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

SIOSTRY

reklama
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nie zaPomnij!

kondolencje

składa Radny Rady Miasta Jan Furgoł
wraz z Radą Paraﬁalną
i całą społecznością w Krywałdzie

autobus i przesiąść się do radiowozu.
Ostatnim przystankiem był Komisariat Policji, gdzie pasażera ukarano
mandatem karnym.

Foto: Archiwum GKRPA Pilchowice

KNURÓW

Podróż za jeden mandat

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się sporą wiedzą – na zdjęciu
laureaci

Alkopopy to popularne wśród
młodzieży drinki w małych butelkach. Często spożywane przez
nastolatków za wiedzą i aprobatą ich
rodziców. Niestety, dla wielu do wejściówka do świata z alkoholowymi
procentami. Do złego świata...

Uchronić młodzież (choć nie
tylko) przed alkoholowym złem stara
się Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie
Pilchowice. Temu celowi służy m.in.
udział w ogólnopolskich kampaniach
profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy

umysł” i „Postaw na rodzinę”.
Inauguracja kampanii w gminie
odbyła się w Domu Kultury w Żernicy. Zaproszenie komisji i Gminnego
Ośrodka Kultury przyjęli mieszkańcy, samorządowcy, nauczyciele,
uczniowie i ich rodzice. Wśród gości
honorowych byli poseł Jan Kaźmierczak i prezes Klubu Abstynentów
Stokrotka w Gierałtowicach Tadeusz
Wojtyszyn.
Na uroczystość złożyły się występy artystyczne dzieci i młodzieży
oraz konkurs wiedzy o uzależnieniach. Z niełatw ymi zadaniami
starało się uporać 14 osób. Wygrał
Paweł Szombierski z Żernicy, drugie
miejsce zajęła Beata Kopczyńska z
Wilczy, trzeci był Łukasz Kwiotek
– dyrektor Zespołu Szkół w Pilchowicach. Zwycięzca mógł wrócić do
domu na rowerze – głównej nagrodzie w konkursie.
- Zapraszamy wszystkich, bez
względu na wiek, do włączenia się
do realizacji celów kampanii oraz
udziału w imprezach propagujących
trzeźwy styl życia – zachęca przewodnicząca komisji Jolanta Kowol. – Już
dziś zapraszamy na Piknik Rodzinny,
który odbędzie się 28 lipca w Wilczy,
a zwłaszcza do udziału w konkursie
„Drink 0 %”, promujący znakomite w
smaku bezalkoholowe drinki.
/bw/
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KKnuróW. z PoczĄtKu złoDziej Potem BanDyta

szczyGłoWice. WanDaLe W natarciu

Pobił ochroniarza, gdy ten
chciał udaremnić kradzież

syzyfowa praca
- Takie zachowania trzeba piętnować!
- nie kryje złości dyrektor Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji, Mieczysław Kobylec.
W ubiegły czwartek pracownicy firmy
zajmującej się ocieplaniem bloku przy
ul. Kołłątaja 4 przecierali oczy ze
zdumienia...

Przy okazji nasuwa się pytanie
o zasadność podwyższenia górnej
granicy wykroczenia w przypadku
kradzieży z 250 zł do połowy pensji
minimalnej (obecnie 800 zł). Nad
takim rozwiązaniem pracuje podkomisja nadzw yczajna do spraw
nowelizacji prawa karnego. Warto
dodać, że wcześniejsza propozycja
mówiła o 1000 zł.
- Każda kradzież pozostaje kradzieżą - czy chodzi o 250 zł, czy o
800 zł - nie kryje oburzenia prezes
Polskiej Izby Handlu, Waldemar
Nowakowski.
Alarmuje, że proponowana zmiana to duży problem dla środowisk
handlu. Przy obowiązującym stanie

prawnym niewielkie kradzieże są
zmorą dla właścicieli sklepów.
- Czyny takie są zaledwie wykroczeniami, nie skutkują wpisem
do Krajowego Rejestru Karnego, a
złodzieje nie ponoszą dotkliwych
konsekwencji. Istnieją wyspecjalizowane gangi, które notorycznie
kradną przedmioty o wartości do
250 zł. Planowana modyfikacja prawa to ukłon w ich stronę, ponieważ
będą mogli praktycznie bezkarnie
przywłaszczać towar lub okradać
obywateli do kwoty 800 zł, natomiast
statystyki będą pokazywały spadek
przestępczości w Polsce - podkreśla
prezes PIH.
/pg/

foto: Archiwum

Bandyci przyszli do Lidla w środowe południe. Ze stoiska z alkoholem
zabrali kilka butelek wódki o wartości ponad 500 zł. Wcale nie zamierzali za nie płacić, dlatego alkohol
schowali pod kurtki.
Nie udał się pościg za pierwszym
złodziejem. Kiedy ochroniarz wracał
do sklepu, rozpoznał jego kompana.
Poprosił, by pokazał co ma pod kurtką. Złodziej nie chciał się tłumaczyć.
Pobił ochroniarza i uciekł.
Wezwana na miejsce policja
uzyskała rysopisy bandytów. Nie musiała szukać daleko. Przy ul. Prusa (w
sąsiedztwie sklepu) funkcjonariusze
znaleźli czterech smakoszy skradzionego alkoholu.
- Wszystkich biesiadników zatrzymano - informuje rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach, komisarz Marek Słomski.
- Zebrano dowody przeciwko 27- i
24-latkowi (obaj są mieszkańcami
Knurowa). Mężczyzn przewieziono
do KMP Gliwice, zostali osadzeni w
areszcie.
W czwartek tylko jeden stanął
przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty popełnienia kradzieży rozbójniczej, zagrożonej karą do 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym
losie zdecyduje sąd. Do tego czasu
mężczyzna został objęty dozorem
policyjnym. Jego kompan popełnił
jedynie wykroczenie.

foto: arch. PRB Microbud

Złodzieje wyszli ze sklepu, nie płacąc za alkohol. Kiedy
ochroniarz próbował powstrzymać jednego z nich, został
pobity. Teraz sprawca kradzieży rozbójniczej może pożegnać
się z wolnością nawet na 10 lat

Właściciel Przedsiębiorstwa
Robót Budowlanych Microbud,
Stefan Baron, liczy straty. - Staramy się nie składować na placu
budowy żadnych materiałów. Co
prawda, ten teren na czas robót
powinien być ogrodzony, co nie
zmienia faktu, że mamy do czynienia z wandalizmem.
22 maja pracownicy Microbudu ocieplili część ściany bloku
przy ul. Kołłątaja 4. Kiedy nazajutrz przyszli do pracy, zobaczyli
poodrywane kawałki styropianu
na długości 10 metrów.
Stefan Baron nie wierzy, by
materiał sam odpadł od ściany.
- Ktoś musiał użyć siły, aby to
wszystko zer wać. Próbowałem

Zuchwały złodziej nie uszedł daleko - za swój czyn
odpowie przed sądem

KnuróW. noWy raDioWóz straŻy miejsKiej

srebrny zamiast granatowego

Na ulicach Knurowa pojawił się nowy radiowóz Straży
Miejskiej − peugeot expert. − Zastąpił 10-letniego
zasłużonego, wyeksploatowanego fiata doblo, z przebiegiem
ok. 300 tys. km − tłumaczy Andrzej Daroń, komendant Straży
Miejskiej

rozpytać ludzi, którzy tam mieszkają, czy czegoś nie słyszeli... Nikt
nic nie wie, bo hałas jest tam
non-stop.
Właściciel oszacował szkody
na 1164 zł. Sprawę zgłosił kryminalnym z knurowskiego Komisariatu Policji, ale nie spodziewa się
zatrzymania winnych dewastacji.
Wie natomiast, że będzie musiał
zapłacić za ponowne ocieplenie
ściany.
Dyrektor MZGLiA, Mieczysław Kobylec, nie może zrozumieć
zachowania wandali. - Przecież te
prace służą polepszeniu komfortu
mieszkańców! Jak można było coś
takiego zrobić?
/pg/
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foto: Justyna Bajko

Koszty napraw i utrzymania starego radiowozu rosły z każdym miesiącem. Czynniki ekonomiczne oraz bardzo duży przebieg zaważyły na decyzji
o zakupie nowego pojazdu. Ten został
dostarczony w czwartek. Peugeot różni
się od doblo minimalnie większą przestrzenią. Z tylnej części pojazdu znajduje się przedział dla zatrzymanych,
dodatkowo pojazd został wyposażony
w radiotelefon i GPS. Koszt nowego
radiowozu to około 97 tys. zł, w tym 8
tys., które Straż Miejska otrzymała w
rozliczeniu za starego fiata.
Na pewno zaskoczy knurowian
kolor nowego pojazdu.
− Peugeot jest inaczej oznakowany niż stare pojazdy, dostosowany
do obowiązujących przepisów. Kolory radiowozów Straży Miejskiej są
ujednolicane. Nadwozie jest srebrne,
dodatkowo pojazd jest oznakowany
pasem granatowym z szachownicą

Wandale nie używają mózgów, za to mięśni aż nadto...

Nowy pojazd rozpoczął służbę
w Straży Miejskiej

i emblematami danej jednostki SM −
wyjaśnia komendant Daroń.
Już niedługo nowy radiowóz ru-
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szy w swoją pierwszą trasę na ulice
Knurowa.
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Foto: Paweł Gradek

Knurów. Nowa odsłona starego dojazdu

Na działki po nowym asfalcie
Foto: Justyna Bajko

Dzięki staraniom działkowców i miasta dojazd do Rodzinnych
Ogrodów Działkowych przy ulicy Dymka zyska nową
nawierzchnię. Wykonawca ma czas do 6 sierpnia

Nadmierne spożycie alkoholu nie każdemu pozwala na zaśnięcie we
własnym łóżku...

Knurów. Alkohol zbija z nóg

Klęska urodzaju
Straż Miejska nie narzeka na brak zajęć.
Maj, mimo że wyjątkowo zimny, obrodził
w amatorów napojów wyskokowych,
mających problem z utrzymaniem
równowagi
Jeśli wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w lecie działkowcy do swoich ogródków dotrą
po odnowionej drodze

Wkrótce działkowcy dojadą do
swoich działek po nowej drodze.
Dojazd jest remontowany w ramach
przebudowy ulicy Dymka. Wykonawca, firma Eurovia, ma na prace
związane z położeniem nawierzchni
trzy miesiące. Miasto przekazało
teren 6 maja. Ile dokładnie potrwa
remont dojazdu zależy zarówno od
warunków atmosferycznych, jak
i szybkości prac.
− Tak, jak w przypadku dojazdów
do posesji, także dojazd do działek
zostanie wykonany z kostki brukowej

− informuje Marek Sobieszek z Wydziału Inwestycji Miejskich w knurowskim Urzędzie Miasta.
Prace na ulicy Dymka trwają
już od paru tygodni. Po wykonaniu
kanalizacji, przyszedł czas na kolejny
etap − montaż wpustów i sączków
podkrawężnikowych. Ulica wzbogaci
się także o nowy asfalt i progi zwalniające z kostki brukowej.
− Jeżdżę tędy codziennie. Podobno
tego dojazdu do działek mieli nie robić, tylko ulicę. Ale teraz widzę, że coś
kopią. Wcześniej była tu ziemia ubita

i gruz, teraz podobno ma być gładko
− mówi pan Mirosław. − Dobrze,
że robią. Będzie można przejechać
z wózkiem, a tak wjazd, szczególnie
gdy padało, był trudny
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem w czasie letnich wakacji
dojazd będzie gotowy.
− Dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli nas w staraniach o nową
nawierzchnię dojazdu − mówią działkowcy.
Koszt inwestycji, zarówno przebudowy ulicy Dymka, jak i dojazdu,
wyniesie 1,164 mln. zł.
jb

informacja własna wydawcy

Brakuje ławek

- Od lat czytam Przegląd i nie znalazłam jeszcze ani razu artykułu o
braku ławek w Knurowie. Konkretnie
chodzi mi o ul. 1 Maja i Kosmonautów. Przy obu są ścieżki rowerowe,
chodniki, ale ani jednej ławki. Jak
człowiek idzie z zakupami z targu, to
nie ma gdzie przysiąść i chwilę odpocząć. Przecież tak niewiele trzeba: beton i dwie deski. Takie ławki
powinno się ustawić co ileś metrów.
Rozmawiam z innymi emerytami i
oni też na to zwracają uwagę. Miasto
robi parki, remontuje ulice, ale jakoś
zapomina o stawianiu ławek...
Janina Bula

Skąd ten muł?

- Z tą myjnią na kopalni to rzeczywiście jakaś ściema. Przejeżdżam
Dworcową kilka razy dziennie i nie
pamiętam, żeby nie była czarna od
mułu. Skoro myjnia działa, to skąd
go tyle? Mieszkańcy nawieźli? Wolne
żarty.
Ochrona niech się weźmie za pilnowanie wozaków. A jak nie, to miotły
i do roboty.
Ryszard

Foto: Archiwum
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Środa, godz. 12.30. Dyżurny
Straży Miejskiej widzi w kamerze
monitoringu mężczyznę leżącego
na przystanku przy ul. Lignozy.
Wezwane na miejsce pogotowie nie
stwierdza u niego zagrożenia życia.
Mężczyznę zabiera patrol Policji.
Czwartek, godz. 18.35. Patrol
Straży Miejskiej interweniuje przy ul.
Brzechwy, gdzie na poboczu leży nietrzeźwy bezdomny. Nic poważnego
mu nie dolega, dlatego trafia do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
by tam wytrzeźwieć.
Piątek, godz. 18.50. Przy ul. Szpitalnej leżą dwaj mężczyźni. Mają pro-

blem z poruszaniem się o własnych
siłach. Funkcjonariusze przewożą ich
do miejsca zamieszkania i przekazują
rodzinom.
Sobota, godz. 20.00. Do izby
przyjąć Szpitala w Knurowie trafia
starszy mężczyzna. Jest pod wpływem alkoholu. Chwilę wcześniej
strażnicy znaleźli go przy al. Spacerowej. Prawdopodobnie spadł ze skarpy
w pobliżu cmentarza.
Godzinę później strażnicy odwożą do domu i przekazują żonie
nietrzeźwego męża, którego znaleźli
przed sklepem przy ul. Parkowej.
/g/

ogłoszenie

ogłoszenie
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 29 maja 2013 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dworcowej
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12.06.2012r. Poz.647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1
pkt. 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dworcowej wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko skutków ustaleń planu.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 10 czerwca 2013 roku do 08 lipca 2013 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Knurów (Ratusz), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3 w godzinach pracy
Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
26 czerwca 2013 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Knurów (Ratusz) pokój
nr 12 (Sala Sesyjna).
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi dotyczące projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów, na adres:
Urząd Miasta Knurów
ul. Dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2013 r.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane
o projekcie w/w planu, o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu oraz o opracowaniu
ekofizjograficznym.
Zgodnie z art.46 pkt 1 oraz art.54 ust.2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym,
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
zgodnie z art.54 ust.3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Knurów na zasadach
określonych w art.18 ust.2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2013 r.
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta
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KnuróW. tyDzień PoLsKieGo czerWoneGo KrzyŻa

KnuróW. jan PaWeł ii oBecny W KryWałDzie

„Czerwony Krzyż to symbol jest miłości. On nie zna granic,
lądów ani mórz”− słowa hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża
wybrzmiały na zakończenie obchodów Tygodnia PCK. W czasie
spotkania podsumowującego rok działalności knurowskiego koła
wręczono nagrody zasłużonym i podziękowano zaangażowanym

Od soboty parafianie z Krywałdu mogą
chlubić się obecnością papieża.
W kościele spoczęły relikwie – kropla
krwi błogosławionego Jana Pawła II

Bez granic, bez dyskryminacji

W Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2013 w kategorii
szkół gimnazjalnych zwyciężyła Natalia Ryś z ZSP w Paniówkach, II
miejsce zajęła Natalia Hajduk z MG-2, III − Paulina Bieniek z MG-3
i Oliwia Polok z MG-1. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
konkurencję w tyle pozostawiła Paulina Kaleta z ZS im. I.J. Paderewskiego, druga była Natalia Grotowska z ZSZ-2.
Członkowie knurowskiego koła PCK nagrodzili także osoby zaangażowane w działalność na rzecz drugiego człowieka. Medale otrzymały:
Agnieszka Kluczniok, Celina Piechniczek, Mariola Seweryn, Barbara
Rapcia i Aleksandra Surdel.

Parafia pw. św. Antoniego w
Krywałdzie jest kolejną knurowską
świątynią po Cyrylu i Metodym,
która może poszczycić się obecnością relikwii papieża Polaka.
Starania o relikwie bł. Jana
Pawła II rozpoczęły się jeszcze w
ubiegłym roku.
– Wtedy zrodził się pomysł, by
zabiegać o sprowadzenie ich do naszej parafii – informuje ks. Marek
Kamieński, proboszcz krywałdzkiej
parafii. – Inicjatywa spotkała się z
dużą aprobatą parafian oraz Rady
Parafialnej.
Sprawa dojrzała na początku
tego roku.
- Kardynał Dziwisz z dużą radością i entuzjazmem przychylił się
do naszej prośby i już w lutym w
Krakowskiej Kurii Metropolitalnej
otrzymaliśmy relikwie papieża Polaka - mówi proboszcz Kamieński.
Następnie pozostało już tylko
wybrać datę wprowadzenia relikwii

oraz zadecydować jak będzie wyglądał relikwiarz.
– Zdecydowaliśmy, że najlepszym
momentem będzie Dzień Matki.
Ponieważ tegoroczny wypadał w
niedzielę, przenieśliśmy uroczystość
o jeden dzień wcześniej – wyjaśnia
ks. Kamieński.
Sporo czasu zajęło wykonanie
relikwiarza. Koncepcji było kilka,
ale ostatecznie zdecydowano, że
zostanie wykonany z węgla.
– Autorem tego pomysłu jest
Bogusław Szyguła, natomiast wykonaniem zajął się były górnik kopalni Szczygłowice – Marek Śpiewla
– mówi proboszcz.
Relikwiarz przybrał postać czarnego węglowego serca z otworem
na centymetrową kapsułkę z krwią
Jana Pawła II i został umieszczony w
sąsiedztwie repliki średniowiecznej figury Pięknej Madonny Knurowskiej.
Ponadto nad umieszczoną centralnie pamiątką po papieżu Polaku

Laureatom konkursu nagrody wręczali Klemens Bąk
i Krystyna Dziedzic

wie. − Chciałbym, by nasze działania
przemieniały świat na lepsze.
Działania PCK są zauważalne
w społeczności i uniwersalne. Za
propagowanie idei humanitaryzmu knurowskie koło zwyciężyło

informacja własna wydawcy

w konkursie organizowanym przez
Urząd Miasta „Knurów - dobre
przykłady”.
W czasie spotkania podsumowującego wręczono nagrody zasłużonym dla knurowskiego koła PCK
oraz laureatom konkursu promocji
zdrowego stylu życia PCK − Mały
Ratownik, Mistrzostw Pierwszej
Pomocy PCK (listę laureatów publikowaliśmy w PL nr 18/2013) oraz
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK. Specjalne oznaczenie
otrzymał prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej Benedykt Wróż.
Spotkanie PCK umilił występ
przedszkolaków z MP-2.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Foto: Dawid Ciepliński

Idea PCK wciąż inspiruje ludzi
na całym świecie. W czasie wojen
siostry i bracia z czerwonym krzyżem
na opasce opatrywali rannych i nieśli
otuchę zagubionym. W dzisiejszych
czasach walczą z równym zaangażowaniem, nie z ranami i złamaniami,
ale z biedą i wykluczeniem. PCK
znosi bariery dzielące współczesny
świat. Dla członków ludzka godność
jest ważna bez względu na kolor skóry, narodowość czy religię.
Knurowskie koło PCK działa na
wielu płaszczyznach. Przeszkolone
siostry otaczają opieką chorych w
domach, prowadzona jest placówka
wsparcia dziennego dla ponad 60
dzieci, w szkołach działają kluby
PCK, zrzeszające ponad 200 dzieci, w
przedszkolach maluchy uczestniczą
w inicjatywach klubu „Wiewiórka”.
PCK to także Honorowi Krwiodawcy, którzy każdego dnia ratują ludzkie życie, to wcielanie idei zdrowego
trybu życia. Co roku najbiedniejsi
mieszkańcy Knurowa i Gierałtowic
otrzymują realną pomoc: żywność
i odzież.
− Dziękujemy wszystkim wolontariuszom: uczniom i studentom UTW,
dyrektorom szkół, władzom samorządowym za pomoc, za dostrzeganie
człowieka potrzebującego, za waszą
codzienną, żmudną pracę − mówił
Klemes Bąk, prezes PCK w Knuro-

W sercu z węgla

Po wniesieniu relikwii do kaplicy Matki Pięknej Miłości, straż pełnili
rycerze Czarnej Madonny

ogłoszenie

Jestem mieszkańcem
O s i e d l a 10 0 0 -le c i a
i kandydatem do Rady
N a d z o r c z e j LW S M
w Knurowie.
Dzia ła m w Radzie
Miasta, w Ogrodach
Działkowych, u Emerytów i Rencistów.
Wspieram osoby niepełnosprawne.

LWSM to nasza spółdzielnia.
Dokonajcie dobrego wyboru.
Franciszek Szafarz
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wstawiono jego biskupie motto oddania się pod opiekę Maryi „Totus
Tuus”, a na odwrocie wykuty został
miniaturowy herb papieski oraz
skrzyżowane symbole górnicze pyrlik i żelozko. Serce wspiera się na
mosiężnej pozłacanej podstawie, a
dodatkowo zostało zwieńczone złotą
ferulą, czyli papieskim krzyżem (z
trzema poprzeczkami).
Wprowadzenie relikwii odbyło
się w sobotę. Uroczystą homilię
wygłosił ks. January Liberski, w
przeszłości związany z krywałdzką
parafią, a także były uczeń prof.
Wojtyły w krakowskim Śląskim
Seminarium Duchowym.
Z rangi posiadania relikwii papieża Polaka doskonale zdaje sobie
sprawę proboszcz Kamieński.
- To wielkie wydarzenie, jedno z
największych w życiu naszej parafii
– przyznaje. – Również wierni wydają się być przejęci tym faktem. Po nabożeństwie wielu z nich podchodziło
i uczciło obecność bł. Jana Pawła II,
a także modliło się do niego o jego
wstawiennictwo.
DC
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29 maja - Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Męska rzecz być daleko...
...a kobieca - wiernie czekać – mówią słowa znanej piosenki.
Tak było w przypadku Mirosława i Grażyny Świdraków. On
przez wiele lat pełnił służbę w misjach pokojowych Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Ona w tym czasie pracowała
zawodowo, wychowywała dzieci oraz zajmowała się domem

Foto: Archiwum rodzinne

Dzień Weterana został
ogromnej odwagi, na którą
ustanowiony w Polsce w
nie każdego byłoby stać.
2012 roku. 29 maja po raz
Dziś, będąc na emedrugi obchodzimy to święto
r y t u rz e, pa n M i rosław
żołnierzy i funkcjonariuszy
najchętniej poświęca swój
służb mundurowych oraz
czas rodzinie, ciesząc się ze
osób cywilnych, którzy z
wspólnie spędzanych chwil.
polecenia Rzeczypospolitej
Ma także wiele zainteresowypełniali swoje obowiązki
wań, które w wolnym czasie
służbowe poza granicami
stara się realizować.
kraju. Wśród nielicznych,
- Jest energiczny, akktórzy uzyskali w tym roku
tywny, a przede wszystkim
status weterana wojennego i
bardzo towarzyski. Lubi
otrzymali odznakę honorojednak chwile, w których
wą „Za zasługi w działaniach
może się wyciszyć, bo na
poza granicami Rzeczypoemeryturze nade wszystspolitej Polskiej”, znalazł
ko ceni spokój. Pasjonuje
się rodowity knurowianin,
się wędkarstwem, uwielbia
Mirosław Świdrak.
spędzać czas pielęgnując
Znaczną część swojego
ogród, kocha odwiedzać
życia poświęcił służbie poligóry – mówi żona.
cyjnej, która była dla niego
Pan Mirosław często
największą pasją i zarazem,
wraca wspomnieniami do
a może przede wszystkim,
lat, w których pełnił służSierż. szt. w st. spocz. Mirosław Świdrak przez
rodzajem posłannictwa.
bę. Był to dla niego czas
16 lat (z przerwami) uczestniczył w misjach
Od 1992 do 2008 roku re- pokojowych ONZ w krajach byłej Jugosławii
ogromnych przeżyć, trudgularnie uczestniczył w minych zadań, ale i sukcesów
sjach pokojowych ONZ w Serbskiej – mówi jego żona, Grażyna Świdrak. oraz przyjaźni, które przetrwały do
Krainie, Bośni i Hercegowinie oraz - Doskonale spisywał się w pracy w dziś.
oprac. /g/
Knurowie, jak i za granicą. Wiele
Kosowie.
Umiejętności negocjacyjne i zna- zrobił dla lokalnych społeczności,
jomość języka lokalnych społeczno- które mogły liczyć na jego wsparcie
Sierż. szt. w st. spocz. Mirości sprawiły, że pan Mirosław stał się i pomoc. Tam, gdzie niebieski beret
sław Świdrak od 1984 do 2009
z at r u dnio ny w Ko m e n dzie
ekspertem w temacie przestrzegania (takie berety stanowią część umunMiejskiej Policji w Gliwicach
praw człowieka na tle konf liktów durowania funkcjonariuszy podczas
– Komisariacie Policji w Knumisji – przyp. red.), tam ludzie czują
etnicznych.
rowie. Uczestniczył w misjach
Jako członek polskiego kontyn- się bezpiecznie.
pokojowych ONZ:
- Cieszę się, że mąż wrócił cały i
gentu policyjnego pełnił służbę na
- UNPROFOR (1992-1995) –
różnych stanowiskach w strukturach zdrowy. Każdego dnia podczas jego
dwukrotnie Serbska Kraina,
misji pokojowych ONZ, począwszy pobytu na misjach towarzyszył mi
- UN IPTF (1998-1999) – Bośod stanowiska monitora, oficera strach o jego bezpieczeństwo. Pamięnia i Hercegowina,
- UNMIK (1999-2001) – Kołącznikowego, doradcy ds. lokalnej tałam jednak o tym, że naprawdę
sowo,
policji, oficera dyżurnego międzyna- spełnia się w tym, co robi i że pomaga
- UN IPTF (2001-2002) – Bośrodowej Komendy Policji, skończyw- dzięki temu wielu ludziom, a w tym
nia i Hercegowina,
zawsze
jest
sens.
W
oczach
moich
szy na funkcji oficera sztabowego
- UNMIK SPU (2004-2008)
Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. i całej naszej rodziny dokonał cze– Kosowo.
- Jest bardzo silnym człowiekiem goś wielkiego, czegoś, co wymagało
ogłoszenie

Knurów. Niepełnosprawni na rynku pracy

Potrzebni

Niepełnosprawność nie powinna
oznaczać końca kariery zawodowej.
Wprawdzie coraz więcej osób
niepełnosprawnych z powodzeniem
wkracza na rynek pracy, to Polsce dużo
jeszcze brakuje do pozostałych krajów
Unii Europejskiej
W Knurowie jest 50 osób bezrobotnych z orzeczeniem o niepełnosprawności. 29 z nich to kobiety.
Z zasiłku korzysta 7 osób, w tym
5 pań.
– Ponadto 21 osób jest zarejestrowanych jako poszukujący pracy
– mówi inspektor Krystian Pluta z
knurowskiego Urzędu Miasta. – Nie
mogą oni się zarejestrować jako bezrobotni, ponieważ mają rentę socjalną lub inwalidzką. Wbrew pozorom
jest to czasami problemem dla tych
osób, gdyż nie mogą wtedy skorzystać
z bezpłatnych kursów i szkoleń, które
np. przysługują bezrobotnym.
Dodatkowo niepełnosprawni
posiadający rentę socjalną lub inwalidzką mogą miesięcznie dorobić
do 2,5 tys. zł. 
– Jeśli przekroczą tę kwotę tylko
o złotówkę, muszą natychmiast zgłosić to do ZUS-u – wyjaśnia Pluta.

Mało ofert

Średnio w tygodniu do Biura
Obsługi Bezrobotnych przy ul. Szpitalnej przychodzi od 4 do 6 osób.
Zazwyczaj mają 20-50 lat.
– One się zmieniają, ponieważ
jeśli ktoś nie pojawia się już od
dłuższego czasu, jest to dla mnie sygnał, że został zatrudniony – mówi
Pluta.
Niestety, niewiele jest knurowskich firm, które chcą zatrudnić
osoby niepełnosprawne
- W ostatnim czasie pojawiła się
tylko jedna taka oferta. Więcej jest
ogłoszeń z firm, które mają siedziby
w innych miastach, jednak pracują
na terenie Knurowa – informuje
Pluta.
Ostatnie oferty dotyczą pracy
przy monitoringu, sprzątania i
dozorowa nia. W Pow iatow y m
Urzędzie Pracy pojawia się od 30 do
40 ofert tygodniowo.

Spore korzyści

– Pracodawca zatrudniający
niepełnosprawnego zyskuje dobrego
pracownika, ale też może ubiegać się o
dofinansowania – mówi Pluta.
O takie dofinansowanie mogą
starać się prowadzący zakłady pracy
chronionej lub zatrudniający minimum 25 pracowników w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy, gdzie
osoby niepełnosprawne stanowią co
najmniej 6 proc. zatrudnionych albo
zatrudniający mniej niż 25 osób w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy. Niestety w Knurowie mało
firm korzysta z tej możliwości.
Zatrudnianie niepełnosprawnych wiąże się z wieloma ulgami
finansowymi. Można starać się np. o
dofinansowanie do wynagrodzenia,
które wynosi od 640 zł do 2880 zł w
zależności od stwierdzonego stopnia
niepełnosprawności. 
– Warunek jest jeden: musi to być
umowa o pracę – wyjaśnia inspektor
Pluta.
Ponadto można otrzymać zwrot
kosztów szkolenia oraz przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy
niepełnosprawnego pracownika.
Możliwy jest też zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającemu takiej osobie w pracy. Co więcej
firma, która zatrudnia odpowiednią
liczbę osób niepełnosprawnych, co
najmniej 6 proc., przy zatrudnieniu
powyżej 25 osób, zwolniona jest z
opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON). 
- Można skorzystać ze szkoleń
PFRON-u, a nawet założyć własną
działalność gospodarczą – mówi Krystian Pluta. – W tym momencie mogę
powiedzieć, że w Knurowie jest jedna
osoba niepełnosprawna, która planuje
otworzyć własną firmę i prawdopodobnie wkrótce jej się to uda.
Dawid Ciepliński

serdeczności

6

Przegląd Lokalny Nr 22 (1056) 29 maja 2013 roku

aktualności
Foto: Archiwum MG-1

Knurów

Piknik z myśliwymi
Nauczyły się rozpoznawać drzewa i... myśliwskie
sygnały. Czteroletnie „Motylki” i rok starsze „Kasztanki”
z przedszkolnej „Siódemki” były gośćmi Koła Łowieckiego
„Cyranka”
podczas polowań. Punktem kulminacyjnym spotkania było pieczenie
kiełbasek na ognisku.
- Było przefajnie! – zapewniają
przedszkolaki.
Spora w tym zasługa Nadleśnic-

twa Rybnik, prezesa KŁ „Cyranka”
Tadeusza Musiała i dyrektora MOSiR-u Krzysztofa Stolarka.
Oprócz wspomnień dzieci przywiozły z wycieczki upominki – piłki,
kolorowanki, długopisy, słodycze
i napoje.
Gabriela Dudzińska
Foto: Archiwum MP-7

Przedszkolaki zostały serdecznie
przyjęte. Myśliwi nauczyli je rozpoznawać leśne drzewa, opowiedzieli
wiele ciekawostek o mieszkańcach
kniei. Dzieci miały też okazję wysłuchać sygnałów wygrywanych przez
myśliwych na trąbce sygnałówce

Myśliwski piknik spodobał się małym knurowianom

Stanica. Festiwal dla smakoszy

Kto nawarzy żuru
Do 10 lipca organizatorzy II Festiwalu
Żuru czekają na chętnych do gotowania.
Impreza odbędzie się 30 czerwca
w Stanicy. Jest więc czas, by dopracować
przepis, a potem rzucić jury i smakoszy
na kolana
Dzień wcześniej, w sobotę 29
czerwca, w Stanicy świętować będzie
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Okazja ku temu jest godna:
50-lecie działalności. Uroczystości
rozpoczną się od nabożeństwa w
stanickim kościele pod wezwaniem
św. Marcina (godz. 15). O godz. 16
zaplanowano Konferencję Regionalną Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Rola
kobiet w 150-letniej tradycji kółek i
organizacji rolniczych”. W progra-

mie przewidziano wręczenie medali
i odznaczeń. O godz. 18 rozpocznie
się babska biesiada prowadzona przez
Andrzeja Misia.
Niedziela upłynie pod smakiem
żuru. Na „dzień dobry” przewidziano
występ kabaretu Andrzeja Misia (o
godz. 15). O godz. 16.30 rozpocznie
się prezentacja konkursowa o tytuł
Żuroklety. Wyniki poznamy o godz.
18. Godzinę wcześniej do tańca zaprosi biesiadników zespół Freje.

Zobaczysz piękne
majoretki,
barmańskiego mistrza
w akcji i żonglera
nie z tej Ziemi. O ile
w niedzielę wybierzesz
się do zamku
w Chudowie. Na piknik
z charytatywnym
przesłaniem zapraszają
motocykliści
z zabrskiego klubu Fire
Birds MC

Chudów. Motoserce 2013

- Krew darem życia – przekonują
motocykliści. Na słowach nie poprze-

Motocykliści

pomogą dzieciom
stają. Piąty raz organizują akcję pt.
„Motoserce”. Jej celem jest zbiórka
krwi dla potrzebujących dzieci.
Tym razem impreza odbędzie
się w niedzielę, 2 czerwca, przy
zamku w Chudowie. Przybierze
formę pikniku. Okazja oczywista:
Dzień Dziecka. W programie m.in.
warsztaty taneczne (hip-hop i break
dance), występ majoretkowego zespołu Iluzja, pokaz Krzysztofa Dra-
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Uczestnikami konkursu mogą
być Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, osoby prywatne i inne
organizacje. Ich zadaniem będzie
przygotowanie żuru i zaprezentowanie go na festiwalu, a także
przygotowanie wiersza, piosenki
lub opowiadania na temat żuru. Dla
wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy i drobne upominki.
Zgłaszać można się do 10 czerwca
poprzez przesłanie karty zgłoszenia
pod adresem: Jolanta Kowol, 44-145
Stanica, ul. Wojtowa 15 (kontakt
telefoniczny pod nr. 793 420 320).
Szczegółowe informacje (w tym karty zgłoszenia i regulamin imprezy)
są dostępne na stronie internetowej
www.pilchowice.pl.
Organizatorem festiwalu jest
Stowarzyszenie Samorządowe Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Pilchowice „Razem w Przyszłość”. Współorganizatorami są: Gminny Ośrodek
Kultury w Pilchowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Pilchowicach i
Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Knurowianie na przechadzce po parku w Lednicy

Knurów. Gimnazjaliści uczą się w Czechach

Brno zachwyciło młodzież
starówką
Zwiedzili zamek Liechtensteinów,
podziwiali palmiarnię i... nagrywali płytę
z piosenkami ludowymi. Gimnazjaliści
knurowskiej „Jedynki” odwiedzili
czeskich partnerów comeniusowskiego
programu „Uczenie się przez całe życie”
Młodzi knurowianie z opiekunami spędzili w Czechach niespełna
tydzień. Wraz z partnerami ze szkół
w Turcji, Bułgarii, Włoszech i Czechach, spotkali się w Brnie. Mieli okazję poznać kulturę i tradycję naszych
południowych sąsiadów.
- Strona czeska przygotowała
ciekawy program. Szczególną atrakcją
było zwiedzanie Lednicy, uroczego miasteczka, dawnej posiadłości
Liechtensteinów, w której zachował
się przepiękny park z pałacem, palmiarnią i minaretem – mówi Barbara Przerwa, koordynator projektu
w Miejskim Gimnazjum nr 1. – Spore
wrażenie zrobiła starówka Brna.
Uczniowie i nauczyciele mieli

okazję poznać realia czeskiej szkoły,
brali udział w zajęciach lekcyjnych
i sportowych. Wspólnie z kolegami
projektu nagrywali płytę złożoną
z popularnych piosenek ludowych.
Z wielkim zaangażowaniem uczyli
się regionalnych tańców czeskich
i tureckich.
- Wymiana była okazją do nawiązania nowych kontaktów i doskonalenia języka angielskiego – dodaje
Barbara Przerwa. – Jesienią to MG-1
będzie gościło w swoich progach
uczestników projektu, a za rok kolejni
uczniowie będą mieli okazję wyjazdu
do Bułgarii i Włoch.
Oprac. b

informacja własna wydawcy

/sisp, bw/

bika – barmańskiego mistrza Polski
i Europy, prezentacja ratownictwa
medycznego, gry, konkursy i zabawy.
Będzie można postrzelać z łuku, zdobyć szczyt ścianki wspinaczkowej,
posłuchać zespołów muzycznych.
Imprezie patronują Polski Czerwony Krzyż i Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach. Partneruje Fundacja
Zamek Chudów i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Start o godz. 9.

/bw/

„Motoserce” ma zasięg ogólnopolski. W zeszłym roku motocykliści
zebrali ponad 4300 litrów krwi.
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tacy sami

Uczestnicy V Knurowskich Dni Integracji otrzymali
symboliczny klucz do bram miasta

Od 5 lat Knurowskie Dni
Integracji uczą, że w podejściu
do niepełnosprawnych nie można
wybierać drogi na skróty. Integracja
ma sens jedynie wtedy, gdy będziemy
razem żyć, pracować, uczyć się...
5 lat integracji nie załatwia
wszystkich problemów, z jakimi
codziennie mierzą się niepełnosprawni. Nikt też nie oczekuje przełomu, ani kolejnych deklaracji bez
pokrycia. Wystarczy, że ludzie zaczną dostrzegać w niepełnosprawnych ludzi. O tym mówiła m.in.
sztuka napisana przez Agnieszkę
Kabiczke, a zaprezentowana przez
grupę Aplauz z Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Euforia aktorów, spotęgowana „Tańcem Eleny” Michała
Loranca z filmu „Bandyta”, udzieliła się zgromadzonym w Kinie Scena
Kultura.
Inauguracja V Knurowskich
Dni Integracji „Bądźmy razem”
pokazała, że dwa światy - sprawnych i niepełnosprawnych - mogą
się uzupełniać.
Najlepszym dowodem są ży-

ciorysy gości honorowych (więcej o
Januszu Rokickim i Mariuszu Kupczaku na str. 11).
Grzegorz Dowgiałło jest niewidomym muzykiem, studentem
Akademii Muzycznej w Krakowie.
Niewielu jego sprawnych kolegów
może poszczycić się duetem z Kasią
Nosowską czy światowej klasy wibrafonistą Bernardem Maselim.
„Come together” z repertuaru
czwórki z Liverpoolu czy „Isn’t
she lovely” Stevie Wondera - takie
wykonania warte są każdych pieniędzy. Nic dziwnego, że publiczność
zebrana w kinie nagrodziła występ
burzą braw.
W gali otwarcia KDI dobrym
przykładem świecili autorzy najlepszych inicjatyw społecznych na
terenie Knurowa. W tym roku w kategorii lider organizacji pozarządo-

wej zwyciężyła Ewa Jurczyga - pomysłodawczyni Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Za najlepszą organizację pozarządową uznano Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w
Knurowie. Wyróżnionym gratulował
prezydent Knurowa Adam Rams. On
też wręczył uczestnikom KDI symboliczny klucz do bram miasta.
Foto: Paweł Gradek

/pg/

„Come together” zagrał i zaśpiewał
Grzegorz Dowgiałło; towarzyszył mu
wibrafonista Bernard Maseli

Grupa Aplauz z Warsztatów Terapii Zajęciowej zwróciła
uwagę na problemy osób niepełnosprawnych

Dla Przeglądu

Tomasz Rzepa, pomy s ło d awc a K DI:
- Piąta już edycja
Knurowskich Dni Integracji „Bądźmy Razem” dobiegła końca.
W ł a ś c iw i e m o ż n a
nawet pow iedzieć ,
że rozpoczęła się już
szósta ich odsłona,
bo właśnie stale nam
– organizatorom – towarzyszy pragnienie,
żeby integracja trwała cały rok, a tych kilka dni stało się pięknym jej podsumowaniem i wspólną
radością. Knurowskie Dni po raz kolejny dały nam wielką dawkę pozytywnych emocji. Jedna z pań powiedziała
mi, że bardzo za nie dziękuje, gdyż dzięki nim poczuła
się lepsza. Nie lepsza od niepełnosprawnych, lecz lepsza
dzięki nim. I o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy
stawali się lepsi. Lepsi dla siebie, dzieci, współmałżonka
- po prostu dla każdego człowieka.
„Marzy mi się, by ludzie uwierzyli, że jeżeli się
chce, to można osiągnąć wiele. Chcę pokazać osobom
8

Karina Mońka - kierownik Oddziału Rejonowego PCK
i Ewa Jurczyga - liderka Uniwersytetu Trzeciego Wieku
odebrały wyróżnienia z rąk prezydenta Adama Ramsa

niepełnosprawnym, że nie warto siedzieć w domu i
zamartwiać się, nie wolno się poddawać. Niepełnosprawni wcale nie są mniej warci niż ludzie pełnosprawni. Chciałbym pokazać opiekunom i rodzicom
niepełnosprawnych, że nie warto ich zostawiać samym
sobie. Wsparcie psychiczne jest dla nich najważniejsze.
Nie ma rzeczy niemożliwych, są jedynie łatwiejsze i
trudniejsze.” To słowa jednego z gości honorowych
KDI, Mariusza Kupczaka, które ukazują ideę KDI.
Pokazują jasno i wyraźnie, że każdy człowiek, niezależnie od tego czy jest sprawny czy nie, ma prawo do
życia, do szczęścia, do samorealizacji. Wiele zależy od
nas, jak tę ideę będziemy wprowadzać w życie. Jest to
trudne i łatwe zarazem.
Mówi o tym kolejny nasz gość – paraolimpijczyk
Janusz Rokicki. Chciałbym, żeby jego słowa stały się
swoistym mottem dla każdego z nas: „Chcę dawać
siebie innym. Nie chcę jedynie brać. Nie chcę być postrzegany jako inwalida, któremu wszystko się należy.
Chcę dawać z siebie optymizm i radość życia. Nie
wolno rezygnować z marzeń, lecz trzeba dążyć do ich
spełnienia”
Tym wszystkim, którzy choć trochę ofiarowali siebie innym w czasie V KDI dziękuję, a innych o to proszę
– „BĄDŹMY RAZEM”.

reklama

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Not. bw
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KnuróW. WystaWa W sztuKaterii

KNURÓW

Tradycyjnie już podczas Knurowskich
Dni Integracji w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria” zorganizowana została
wystawa, prezentująca twórczość osób
niepełnosprawnych. Tym razem autorem
prac był Krzysztof Korzycki, na co dzień
podopieczny ośrodka Caritas w Rudzie
Śląskiej

Liczne atrakcje dla najmłodszych, występy knurowskich
artystów, a na koniec gwiazdy wieczoru – zespołu Beltaine
– zabrzmiały podczas finału V Knurowskich Dni Integracji
na terenie kompleksu handlowego Merkury

Foto: Roman Matysik

Korzycki
lubi ciszę

finał w irlandzkich
rytmach
Sobotni festyn był doskonałą
okazją do pokazania, czym na co
dzień zajmują się podopieczni organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Knurowianie mogli
wysłuchać ich twórczości czy też nabyć ręcznie wykonywane przez nich
ozdoby. Nie zabrakło także atrakcji
dla najmłodszych. Dzieci mogły
przygotować figurki z gipsu czy też
pomalować twarze.

rajD Po mieście

Tego samego dnia rano, w auli
Miejskiego Gimnazjum nr 2 rozpoczął się Rajd na orientację dla osób
niewidomych i słabowidzących
ulicami Knurowa. Organizatorem
rajdu było Knurowskie Koło Trion
działające przy Oddziale PTTK

Ziemi Gliwickiej. O zwycięstwo
rywalizowało pięć ekip, a zadaniem
uczestników rajdu było dostać się do
parku przy ul. Dworcowej zaliczając
po drodze kolejne stacje. Najlepszą
drużyną okazali się gospodarze
zawodów.

Od lewej: Tomasz Rzepa, Krzysztof Korzycki, Krzysztof Gołuch

Krzysztof Korzycki jest osobą niepełnosprawną z poważnym
uszkodzeniem słuchu oraz wadą
wzroku. Nie przeszkodziło mu to
jednak w rozwoju zainteresowań.
Jego pasją stało się malarstwo figuralne. Inspiruje się pracami Pabla
Picassa, Augusta Renoira czy też
Gustawa Courtbeta. Interesuje się
architekturą aglomeracji. Fascynacja
hiszpańskimi i francuskimi malarzami odcisnęła silne piętno na jego
twórczości.
- Oglądając jego obrazy mamy
wrażenie, że znamy te motywy, ale z

drugiej strony mamy przed oczyma
obrazy malowane farbami akrylowymi o niezwykłym klimacie – mówi
Krzysztof Gołuch, kurator wystawy.
– Stonowana kolorystyka, specyficzny
sposób malowania ludzkich postaci
oraz charakterystyczny gruby kontur dopełnia całości klimatycznych
dzieł.
Wystawa „Lubię ciszę” cieszyła
się dużym zainteresowaniem wśród
przybyłych gości. Można ją oglądać
w Klubie Kultury Lokalnej Sztukatera do piątku – 31 maja. Organizatorem ekspozycji jest ośrodek Caritas z
Rudy Śląskiej.

Dla Przeglądu

Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa: - Knurowskie Dni Integracji wdzięcznie
łączą piękną ideę, przyjemność i pożyteczność.
Osobistymi przykładami paraolimpijczyków
dowodzą, że słabości ciała nie muszą być ograniczeniem dla siły ducha. Pokazują, że talent
może drzemać w każdym – bez względu na stopień sprawności. Uczą tolerancji i poszanowania. Są prawdziwym przeżyciem dla wszystkich
uczestników i znakomitym przykładem zgodnej,
satysfakcjonującej współpracy organizatorów.
Jestem pod ogromnym wrażeniem organizacji,
przebiegu, programu, zaangażowania, entuzjazmu, radości, tego ogromu pozytywnej energii,
którą Knurowskie Dni Integracji obdzielają
naszych mieszkańców i szlachetnych, godnych
podziwu gości. Gratuluję wszystkim – osobom i instytucjom – którzy
sprawiają, że zwykłe, wydawałoby się, dni zamieniają się w prawdziwie
wspólne święto...
Not. bw
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W tym roku organizatorom Dni
Integracji we znaki dała się kapryśna
pogoda. Padający co jakiś czas deszcz
spowodował, że wiele osób wolało
spędzić popołudnie w domach niż
na terenie Centrum Handlowego
Merkury.
Na wysokości zadania stanęli
za to artyści występujący podczas
festynu, m.in. zespoły działające
przy Centrum Kultury w Knurowie,
grupa Po Godzinach czy też gwiazda
wieczoru – formacja Beltaine, dla
której nie był to pierwszy występ w
Knurowie.
V Knurowskie Dni Integracji
zakończyło nabożeństwo w kościele
pw. św. Cyryla i Metodego.

DC
Foto: Dawid Ciepliński

Zespół Beltaine

Grupa Po Godzinach
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Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- Do WyGrania PoDWójny BiLet Do Kina

zuzanna andrzejewska z Knurowa
ur. 20.05.2013 r., 3280 g, 53 cm

majka margol z Knurowa

ur. 20.05.2013 r., 2540 g, 49 cm

Bartłomiej cudo ze świebodzic
ur. 21.05.2013 r., 3970 g, 56 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wk i z nr. 20/2013 brzmia ło: „ Pątnik ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Lucyna
Brozig. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

nikodem mainka z Wilczy

ur. 21.05.2013 r., 4040 g, 56 cm

Hanna Kusiek z Gliwic

ur. 20.05.2013 r., 3230 g, 51 cm

tomasz Pękala z czuchowa

ur. 20.05.2013 r., 3380 g, 55 cm

Damian Góra z czerwionki

ur. 21.05.2013 r., 4070 g, 58 cm

jan michalak z Knurowa

ur. 21.05.2013 r., 3480 g, 53 cm

KNURÓW

22

uwolnij swoje książki...
...dziel się z innymi radością czytania
– nawołują knurowskie bibliotekarki,
przyłączając się do dziewiątej edycji
Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek

Kuba Pasternok z zabrza

jakub marek z Knurowa

ur. 21.05.2013 r., 3200 g, 53 cm

ur. 25.05.2013 r., 2700 g, 48 cm

Karolina raczyńska z Knurowa

zuzanna szczepanek z czerwionki

Czytelnicze święto zaplanowano na 13 czerwca. Tego dnia (czwartek)
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza miłośników książek w
godzinach 16-18.
- Będzie okazja do poznania ciekawych ludzi i podyskutowania nie tylko
o książkach przy dobrej kawie – zachęcają bibliotekarki. – Także możliwość
wymiany posiadanego księgozbioru z innymi uczestnikami spotkania.
Przewidziano też zbiórkę książek i multimediów na CD (audiobooki,
filmy, gry).
/bw/

OD 27 MAJA DO 14 CZERWCA
KINO NIECZYNNE Z POWODU REMONTU
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ur. 24.05.2013 r., 3660 g, 53 cm

ur. 24.05.05.2013 r., 3500 g, 53 cm
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Knurów. Paraolimpijczycy zwyciężają co dnia

Herosi nie znają słowa „niemożliwe”

Historie ich życia to jak opowieści z hollywoodzkich filmów,
takie, które dobrze ogląda się na ekranie, ale niekoniecznie chce
się samemu przeżyć. Janusz Rokicki i Mariusz Kupczak, honorowi
goście V Knurowskich Dni Integracji, opowiedzieli knurowianom
o swojej codziennej walce z ograniczeniami, o niepoddawaniu się
i o szukaniu sensu, tam gdzie o sens trudno
Tradycją KDI są spotkania z gośćmi, z ludźmi, którzy inspirują.
Janusz Rokicki i Mariusz Kupczak
to utytułowani sportowcy. Choć nie
lubią o sobie opowiadać, zgodzili się
odwiedzić Miejską Szkołę Podstawową nr 2 i Kino Scenę Kulturę, by bez
lukru i bez sentymentów pokazać, że
niepełnosprawny nie znaczy gorszy.

Po prostu idź!

Historia Janusza Rok ick iego
zaczyna się 31 sierpnia 1992 roku
o 4 rano niedaleko dworca Wisła-Głębce. Maszynista pociągu widzi
leżącego na torach mężczyznę. To
Janusz Rokicki. Wracał z pracy, gdy
ktoś uderzył go w głowę, zabrał dopiero co odebraną wypłatę i zostawił
na torach. Pociąg hamuje, ale jest już
za późno. Ważący kilka ton pojazd
przejeżdża po nogach Rokickiego.
— I w taki właśnie sposób w wieku
18 lat stałem się osobą niepełnosprawną — mówi mężczyzna. — Ostatnie
słowa jak usłyszałem, brzmiały:
„Dajcie mu zastrzyk”. Obudziłem
się w szpitalu. Myślałem, że nogi
mam tylko podkurczone, że są tylko
schowane.
Szok, niedowierzanie, długie
pobyty w szpitalu, podwójna amputacja, niekończące się rehabilitacja,
przeprowadzka do Cieszyna z Wisły.
— Góry są piękne, ale nie dla osoby niepełnosprawnej. Czułem się jak
więzień we własnym domu.
Rokicki uparcie ćwiczył chodzenie na protezach. Przejście 1,5 metra
wiązało się z nie lada wysiłkiem.

— Gdy założyłem protezy pierwszy raz, zapytałem rehabilitanta, co
dalej, ten mi odpowiedział: „Po prostu
idź”. No to poszedłem— wspomina.
Przygoda ze sportem rozpoczęła
się od pływania.
— Nie wierzyłem, że nauczę się
pływać. Nie wiedziałem jak. Myślałem, że bez nóg się utopię. Pierwsze
treningi to było traumatyczne przeżycie. Po pół roku zdobyłem złoty medal
na 100 m stylem klasycznym.
Rokicki, ze względu na warunki
fizyczne, przerzucił się na lekkoatletykę. Zaczął od podnoszenia ciężarów, potem ćwiczył rzuty dyskiem
i kulą. Sukcesy przyszło szybko.
W 2004 roku został srebrnym medalistą na Igrzyskach Paraolimpijskich
w Atenach, w 2008 w Pekinie zajął
IV miejsce, by powrócić na podium
w 2012 w Londynie.
— Poznałem smak zwycięstw i porażek. Startowałem na całym świecie.
Przeżyłem trzęsienie ziemi w Nowej
Zelandii, byłem w Indiach, w Pekinie.
To niesamowite emocje występować
przed wielotysięcznym tłumem, czuć
jak stadion drży od oklasków.
Janusz Rokicki wspomina, że od
początku chciał po prostu żyć. Jak
najlepiej się da.
—Najgorsze to zostać w domu
i nic nie robić. Ja lubię rzeczy niemożliwe, bo nie jest sztuką robić rzeczy
proste — podkreśla.
Paraolimpijczyk założył rodzinę,
ma troje dzieci, trenuje innych. O życiu z protezami mówi z humorem.
— Dzięki protezom nigdy nie

Knurów. Integracyjne Spotkania Teatralne łączą
przyjemne z pożytecznym

Opowiemy wam bajkę

Integracyjne Spotkania Teatralne to
dowód, że w teatrze wszystko jest
możliwe, a niepełnosprawność to tylko słowo
Na deskach Kina Sceny Kultury
zaprezentowały się ośrodki pracujące
z osobami niepełnoprawnymi. Już
po raz 10. pokazały talent małych
i dużych aktorów, na co dzień schowanych za murami placówek.
Podczas imprezy, prowadzonej
przez Agnieszkę Kluczniok i Karinę
Janowską, jako pierwsze wystąpiło
Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w „Śnie Jasia”.
Chłopiec miał sny iście bajeczne.
Na scenie w rytmie popularnych
piosenek tańczyły postacie z bajek:
Królewna Śnieżka, Krasnoludki,
Jasmina, Kopciuszek. A gdy z głośników popłynęły dźwięki utworu
Nagrodę główną otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy

„Ona tańczy dla mnie” tańczyła już
cała sala.
— Dzieci są niesamowite, jak one
się ruszają! Aż nogi same rwą się do
tańca — mówiła pani Agnieszka.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi przedstawiła „Kłopoty wróżki Pelagii”.
Dzieci zachwyciły różnobarwnymi
strojami i magiczną opowieścią,
o tym, że miło jest mieć spełniane
marzenia, choć nie zawsze skutki
są takie, jakich się spodziewamy.
W podobnym bajkowym klimacie zaprezentował się Zespół Szkół w sztuce
„Calineczka”. Uczniowie zagrali
jak profesjonalni aktorzy. Na scenie
pięknie wirował Motyl, przemykała
mysz, skradał się kret. Na parę chwil
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marzną mi nogi i nawet w zimie mogę
chodzić w sandałach, nie muszę prać
często skarpetek ani bać się małych
psów.
Po Januszu Rokickim na pierwszy
rzut oka nie widać niepełnosprawności. Dzieci z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 nie do końca dowierzały,
że ten silny i pewny siebie człowiek
nie ma nóg.
— A może Pan pokazać protezę?
— zapytał jeden z chłopców. Pan
Janusz bez skrępowania podwinął
spodnie.
Na pytanie, czy przebaczył tym,
którzy porzucili go na torach przez
chwilę milczał.
— Tak, uwolniłem się od tego —
odpowiedział. — Odnalazłem się
w mojej niepełnosprawności. Nie czuję
wielkiego żalu, choć nie sądziłem, że
mnie to spotka. Teraz wiem, że trzeba
szanować każdego człowieka, poddawać mu pomocą dłoń, bo nigdy nie
widomo, kiedy przejdziemy na drugą
stronę, tę „gorszą”.

Być jak Schwarzenegger

— Urodziłem się z porażeniem
mózgowym z niedowładem kończyn
dolnych i prawej strony ciała. Lekarze
mówili, że nie będę sprawny, ale moi
rodzice nie poddali się — opowiada
Mariusz Kupczak. — Intensywna
rehabilitacja przyniosła efekty.
Dzieci bywają okrutne dla swoich
niepełnosprawnych kolegów.
— Gdy byłem mały, inni chłopcy mnie przezywali. Chciałem się
jakoś bronić, ale nie miałem na to

młodzież z Zespołu Szkół przeniosła
publiczność w świat małej dziewczynki szukającej księcia.
Po bajkow ym nastroju przyszedł czas na trochę odprężenia.
Miejskie Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi rozśmieszało
przedstawieniem „Opowiem wam
bajeczkę”, czyli horrory z bajeczkami.
Czy książę może nie chcieć za żonę
Kopciuszka?
— Jeśli ma brudne nogi, to choć
piękna, książę poszuka sobie innej —
odpowiadają gimnazjaliści.
Prawdziwa bajki z morałem i rada
uczniów:
— Dziewczyny myjcie nogi, bo nie
znacie dnia ani godziny, kiedy pojawi
się książę na bujanym koniu!
Po MG -2 w yst ąpi l i a k torz y
z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w interpretacji bajki Andersena „Imbryk”. Sugestywna opowieść o pięknym imbryku, który z dnia na dzień
stał się niepotrzebnym gratem, stojącym w kącie, wzruszyła publiczność.
— To prawdziwe błogosławieństwo zapomnieć przez innych o sobie
— mówił narrator, a po scenie przechadzali się aktorzy, gestem podkre-

Janusz Rokicki i Mariusz Kupczak osobistym przykładem dowodzą,
że siłą ducha można wygrać ze słabościami ciała

siły. Obejrzałem film z Arnoldem
Schwarzeneggerem . Zachwycony jego
potężną muskulaturą postanowiłem
stać się taki jak on, żeby już mnie nie
zaczepiali.
Razem z tatą, kulturystą, Kupczak z deski do prasowania, z ramy
od akwarium i worków z piaskiem,
zmontował pierwszy sprzęt. Trenował 7 dni w tygodniu, bez szczególnych wiadomości na temat diety, czy
ćwiczeń.
— Chciałem budować swoje ciało,
by ludzie patrząc na mnie, widzieli
wyrzeźbione mięśnie, a nie wózek—
mówi kulturysta. — To jak wyglądam, dodaje mi pewności siebie. To
moja siła bez siły.
Na pierwsze zawody kulturystyczne w Bydgoszczy, Kupczak
pojechał z minimalną wiedzę, jak
trzeba napinać mięśnie. Wrócił
z III miejscem i myślą, że chce się
tym zająć zawodowo. W Bydgoszczy poznał ludzi, którzy pomogli
mu w karierze. Mariusz Kupczak
od czasu, gdy na ekranie zobaczył
umięśnionego Arnolda , zdobył najważniejsze tytuły kulturystyczne. Jest
wielokrotnym Mistrzem Polski, finalistą Mistrzostw Świata, uczestniczył
w pokazach w Houston i jest jedynym
w Polsce IFBB-Pro na wózku.
— Do 2006 roku kulturystyka
była całym moim światem, do chwili
gdy poznałem moją obecną żonę

Izabelę — mówi Kupczak. — Izabela
dopinguje mnie do dalszych postępów i osiągnięć. Wiem, że dla niej
jestem najlepszym z zawodników.
Sukces byłby niemożliwy bez ciężkiej
pracy i samodyscypliny. Pomimo
ograniczeń, kulturysta nigdy się nie
poddaje, nie wątpi, choć przyznaje,
że nieraz ludzie się śmieją i pytają,
po co mu to.
— Chcę być przykładem dla tych,
którzy mówią, że się nie da, że nie
można. Każdy człowiek ma sobie
jakąś wartość, marzenia i nieważne,
czy chodzi na własnych nogach, czy
jeździ na wózku. Jeśli czuje w sobie pasję, nawet pomimo kłopotów,
nie powinien rezygnować z marzeń. Nie ma rzeczy niemożliwych,
a cuda zajmują tylko 10 minut dłużej.

ślając każde jego słowo.
Środowiskowy Dom Samopomocy zaprezentował sztukę „Jak to
z modą bywało”. Aktorzy przebierali
się kilkukrotnie, ubrania fruwały
w powietrzu, a narrator w cylindrze
prowadził publiczność przez modowe
epoki.
Na koniec wystąpił Dom Pomocy
Społecznej „Zameczek” w przedstawieniu „Rocky Balboa”. Choć DPS
przyzwyczaił do zabawnych historii,
tym razem było i śmiesznie i trochę
ref leksyjnie. Aktorzy jak zwykle

brawurowo wcielili się w swoje role,
a dekoracja zadziwiała detalami.
Integracyjne Spotkania Teatralne co roku bawią i wzruszają. Pokazują, że na scenie bariery między
jedną a drugą normalnością zostają
zawieszone. Aktorem może być
każdy. I nieważne, czy mówi trochę
mniej wyraźnie, czy porusza się
nieco wolniej. Scena rozbija przyzwyczajenia i znosi bariery, bo „teatr
jest po to by wszystko było inne niż
dotąd…”.

Bez barier

Knurowianie przyjęli gości bardzo życzliwie. Sportowcy cierpliwie
podpisywali autografy i koszulki,
pozowali do zdjęć. Pytań poważnych
i tych trochę mniej było bez liku.
Na koniec ktoś z sali zapytał, co
najbardziej utrudnia im życie? —Na
pewno podejście innych ludzi do osób
niepełnosprawnych, nieżyczliwość
i głupota — odpowiedzieli.— I jeszcze
bariery architektoniczne, bo sama
niepełnosprawność nie jest dla nas
żadną barierą.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Tekst i foto: Justyna Bajko

Sztuka „Imbryk” w wykonaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej
wzruszyła publiczność
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ogłoszenia
Tanio sprzedam duży dom 7 pokoi, 2 łazienki, działka 1500 m2. Tel. 512 292 478

HANDEL I USŁUGI

22/13

MOTORYZACJA

Foto: Archiwum Koła

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
6-22/13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/13

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988
50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

9-44/13

12-22/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

RÓŻNE
Do wynajęcia tablica reklamowa o wym. 4
m x 2,5 m przy ul. Dworcowej (Gierałtowice-Knurów). Tel. 692 201 354
21-22/13

Azbest, demontaż, dekarstwo, 10 lat gwarancji, ocieplenia, okna. Tel. 792 013 569
21-49/13

SZUKAM PRACY

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Emeryci, ponad 80 osób, zrzeszeni w Kole nr 2 w Krywałdzie świętowali Dzień Matki. Zabawa odbyła się w restauracji Dominium. - Do tańca
przygrywał zespół Centrum, zabawa była naprawdę przednia – zapewnia
Eugeniusz Tymoszek, sponsor imprezy, a zarazem knurowski radny. We
wtorek, 4 czerwca, seniorzy przygotowali sporo atrakcji – z poczęstunkiem i zabawą - dla dzieci. Okazją oczywiście Dzień Dziecka.

/b/

Foto: Archiwum MP-13

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

16-22/13

5-odw.

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/13-odw.

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

1/13-odw.

2/13-odw.

Wykonujemy więźby dachowe, oblachowania, blachy, papy termozgrzewalne, dachówka ceramiczna, gont. Tanio i solidnie.
Tel. 693 197 539
21-26/13

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z, r e m o nt y. Te l.
605 875 102
21-33/13

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

1/13-odw.

Malowanie, tapetowanie, gładź, panele.
Tel. 512 878 630
20-23/13

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. Tel.
507 799 766
19-28/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar, kompletne wyposażenie łazienek,
transpor t, profesjonalna obsługa. Tel.
666 852 100, 882 066 201. Gliwice, ul.
Rolników 220
20-22/13

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-26/13

Transport do 1,5t. Tanio 1 zł/1 km. Tel.
501 716 807
21-22/13

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

18-44/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709
15-51/13
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10-odw.

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

Aneta Geitz, bw

Foto: Archiwum Grupy Biegowej Knurów

7-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1/13-odw.

Docieplenia budynków wraz z materiałem,
remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

1/13-odw.

INSTRUKTOR PRAWA JAZDY (WYKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel. 512 994 763

Przedszkolne „Iskierki” w „Trzynastce” odwiedziła... dentystka. Ale nie
bolało. Ani krzty. Pani doktor - Agnieszka Chmielewska – podpowiedziała
malcom jak prawidłowo zadbać o zęby. Było miło. Na koniec dzieci przyrzekły, że będą się zdrowo odżywiać i bez lęku odwiedzać dentystów.

7-odw.

19-22/13

18-26/13

2/13-odw.

M ł o da, s i ln a o s o ba p o d e j m i e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
gładzie, malowanie, poddasza, ścianki.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727

Do wynajęcia garaż przy ul. Targowej. Tel.
605 100 882
21-23/13

Do wynajęcia kawalerka na Poniatowskiego, niski czynsz. Tel. 502 391 365

21-22/13

Do wynajęcia kawalerka, Knurów. Tel.
505 267 207
22/13

Do wynajęcia powierzchnia 60 m2 (mieszkanie lub działalność) I piętro w Gierałtowicach. Tel. 604 497 626
18-22/13

Kawalerka – sprzedam, ul. Kościuszki, 48
tys. Tel. 667 156 080
21-22/13

Sprzedam działkę budowlaną 997 m 2 w
okolicy ul. Ks. Koziełka. Tel. 605 822 561

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

1/13-odw.

DAM PRACĘ
Firma Matuszek przyjmie do pracy kierowcę z prawo jazdy kat. D (autobus). Może być
emeryt. Tel. 32 236 11 11
22-23/13

18-22/13

Sprzedam mieszkanie 26,18 m2, Reymonta
w Knurowie. 100 000 zł. Tel. 726 129 096
21-22/13

19-22/13

Sprzedam ogródek działkowy w Szczygłowicach koło kopalni. Tel. 607 269 261

Zatrudnię fryzjera/kę. Centrum Gliwic. Tel.
32 231 56 84

21-23/13

19-24/13

Sprzedam wyremontowane mieszkanie
2-pokojowe, 36 m2, 117 tys., niski czynsz.
Tel. 503 639 298

Z at r udni ę ksi ęgową /- ego do biura
rachunkowego w Pilchowicach. CV na
biuro@jurczyga.com

21-22/13

/b/

P r a c a w b a r z e , G i e r a ł t o w i c e . Te l .
510 119 325
Restauracja Nasza Bara przyjmie osoby
do pracy na kuchnię i na bar. Możliwość
pracy w Knurowie i w Gliwicach. Tel.
32 239 70 25

21-22/13

Jedenasty raz knurowscy biegacze udali się do Piekar Śląskich na
spotkanie mężczyzn. W niedzielny poranek uczestników biegu pobłogosławił ks. Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii pw. św. Cyryla i Metodego. 35-kilometrowa trasa wiodła przez Gierałtowice, Zabrze i Bytom.
Biegacze – Edward Włodarski, Lesław Kroczyk, Adam Hasa, Szymon
Masarczyk i Bogdan Leśniowski - spotkali się z ciepłym przyjęciem przez
pątników. Ich pielgrzymka doskonale wpisała się w obchody corocznej
uroczystości piekarskiej.

20-23/13

Przegląd Lokalny Nr 22 (1056) 29 maja 2013 roku

rozmaitości

Sport najlepszym lekarstwem

W programie Dni Integracji nie mogło zabraknąć
imprez rekreacyjno-sportowych. Jedną z nich były zawody
pływackie. Areną integracyjnego spotkania knurowskich
pł y wa ków zrzeszonych w
TKKF-ie Szczygłowice z osobami niepełnosprawnymi z
Chorzowa, Katowic, Tychów, a
nawet Tarnowa była pływalnia
„aQuaRelax”. To tam około 70
młodych sportowców mogło
się spotkać z brązową medalistką paraolimpiady w Sydney
– Anetą Michalską-Kocjan ze
Startu Tarnów.
W tym roku organizatorzy postanowili prowadzić
klasyfikację, jednak wyniki
nie były najważniejsze. Celem
nadrzędnym tych niecodziennych zmagań w wodzie była
integracja zdrowych sportowców z tymi, którzy na co dzień
muszą zmagać się z niepełnosprawnością fizyczną bądź intelektualną. Podkreślał to m.in.
zastępca prezydenta Knurowa
– Piotr Surówka, który ujmującą rywalizację obserwował
w towarzystwie Jerzego Pacha
(wiceprzewodniczącego Rady
Miasta), Krzysztofa Stolarka
(dyrektora MOSiR) oraz założycieli knurowskiej sekcji
pływackiej: Tomasza Rzepy i
Dariusza Brachaczka.
Pływacy imponowali umiejętnościami oraz niezwykłą
wolą rywalizacji w piątek, natomiast dzień wcześniej na „Orliku” można było obserwować
rywalizację miłośników gry
w piłkę nożną. Jako pierwsi
zmierzyli się mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej Zameczek
z Kuźni Nieborowskiej z reprezentacją Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w
Knurowie. Obserwatorzy mogli
w tym spotkaniu zobaczyć wiele
ciekawych akcji ofensywnych,

zakończonych bądź udanymi
interwencjami bramkarzy, bądź
strzałami nie do obrony.
W drugim meczu piłkarskim zmierzyli się Rodzice
Osób Niepełnosprawnych z
Organizatorami i w tej potyczce
również nie brakowało dobrego
futbolu, a kilka akcji rozgrzało
kibiców, wszak mecz toczył się
przy niskiej, jak na końcówkę
maja temperaturze.
Najliczniejsza bo 80-osobowa grupa niepełnosprawnych uczestniczyła w Olimpiadzie Sportowej „Bądźmy
Razem”. W tym roku odbyła
się już druga edycja tej interesującej rywalizacji, którą
zorganizował Ośrodek Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych w
Knurowie. Wolonturiaszami
byli uczniowie MG-2.
Nim uczestniczy przystąpili
do rywalizacji, odbył się uroczysty przemarsz „olimpijczyków”,
a następnie Henryk Pawełczyk
przeczytał apel olimpijski, akcentując, że w sportowej rywalizacji liczy się nie tylko osiągnięty wynik, ale przede wszystkim
postawa Fair Play.
W olimpiadzie wzięli udział
reprezentanci Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego
Domu Samopomocy, DPS-u
Zameczek, Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2, Zespołu
Szkół Specjalnych, Miejskiego
Gimnazjum nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola nr 13.
Dodajmy, że gośćmi specjalnymi sportowej części tegorocznych Dni Integracji byli reprezentanci Fundacji Ratownik
Górniczy z Jaworzna – sekcja
szermierki na wózkach. W specjalnym pojedynku szpadzistek
zaprezentowała się m.in. Patrycja Haręza, która ma na swym
koncie trzy brązowe medale
mistrzostw Polski.
tekst i foto PiSk
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sport

Dziewczęta też piłkę kopią

PiSk

Foto: archiwum MG-2

Knurowski „Orlik ” był
areną wojewódzkich rozgrywek piłkarskich dziewcząt,
organizowanych przez Miejskie Gimnazjum nr 2. Dziewczęta spisały się znakomicie,
czego efektem był pierwszy
w historii awans do finałów
na szczeblu województwa.
Zespół gimnazjalnej „Dwójki” prowadzony przez Sylwię
Surówkę pokona ł Gimnazjum nr 2 z Piekar Śląskich
2:1 oraz Gimnazjum nr 15 z
Zabrza 3:1.
Miejskie Gimnazjum nr
2 reprezentowały: Martyna
Napierała (1 bramka), Emilia Flis (1 bramka), Patrycja
Henel, K a rol i na F lor ia ńsk a , K i nga A n k ie w icz (3
bramki), Wiktoria Kramek,
Justyna Kornacka i Nikola
Zaborowska.

IV liga
WYNIKI 23. KOLEJKI
Drzewiarz Jasienica - Jedność Przyszowice 4:1
1:0 Radomski 34’, 1:1 Sosna 45’, 2:1 Romanowicz 48’, 3:1
Romanowicz 58’, 4:1 Bonk 64’.
Jedność: Piechota, Lokwenc, Pastor, Hutka, Mnochy 87’
Frankowski, Szołtysek, Sosna, Kowalski 68’ Wiercioch, Hajok, Kowalewski 73’ Petzelt, Waniek 80’ Ciasto.
GKS II Katowice - Unia Racibórz 6:0, GTS Bojszowy - MRKS
Czechowice-Dziedzice 5:1, Rekord Bielsko-Biała - KS Wisła
1:2, Czarni Góral Żywiec - Forteca Świerklany 2:1, Gwarek
Ornontowice - Polonia Marklowice 4:0, AKS Mikołów - Nadwiślan Góra 0:2, Iskra Pszczyna - GKS Jastrzębie 1:2.

601 bez przygotowań

Gabriel Krzyżowski w środowisku sportowym znany jest,
jako działacz BKS Concordia Knurów, w którym pełni funkcję
sekretarza. Od czasu do czasu możemy go też zobaczyć na biegowych trasach. Ostatnio postanowił zaliczyć Silesia Maraton.
– Na przygotowania niestety nie było tym razem czasu. Ostatni
raz biegałem we wrześniu ubiegłego roku w knurowskim biegu
na 10 km, a na Silesia Maraton pojechałem z nadzieją, że uda
mi się osiągnąć czas w granicach czterech godzin – mówi Gabriel
Krzyżowski, który ostatecznie zameldował się na mecie po 4
godzinach 19 minutach i 32 sekundach. Taki czas dał mu 601
miejsce w klasyfikacji open.

Foto: prywatne archiwum

PiSk

Klasa
okręgowa

Plus
sześć

Concordia Knurów nie
zwalnia tempa. Podopieczni
Wojciecha Kempy odnieśli w
minioną sobotę dwudzieste
zwycięstwo (na 23 mecze),
a że najgroźniejszy rywal w
walce o awans do 4. ligi tylko
zremisował, przewaga knurowian nad Górnikiem II Zabrze
wynosi już sześć punktów.
PiSk

WYNIKI 23. KOLEJKI :
Gabriela Krzyżowskiego na trasie Silesia Maraton
dopingował syn

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 21 MAJA:
1. Tadeusz Żogała
2. Jacek Zacher
3. Piotr Pakura
4. Mieczysław Polok
5. Ginter Fabian
6. Bernard Musiolik
7. Michał Fojt
8. Bernard Tuczykont
9. Piotr Arent
10. Emil Kasperek
11. Stefan Wroblowski

- 2.338 pkt
- 2.185 pkt
- 2.128 pkt
- 2.032 pkt
- 1.835 pkt
- 1.801 pkt
- 1.704 pkt
- 1.682 pkt
- 1.668 pkt
- 1.666 pkt
- 1.648 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 24.527 pkt
2. Jacek Zacher
- 24.391 pkt
3. Wojciech Napierała
- 23.528 pkt
4. Jerzy Pluta
- 23.285 pkt
5. Zdzisław Mral
- 23.078 pkt
6. Michał Fojt
- 22.744 pkt
7. Ginter Fabian
- 22.295 pkt
8. Alfred Wagner
- 22.079 pkt
9. Kazimierz Fąfara
- 21.681 pkt
10. Bernard Musiolik
- 21.629 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 11 czerwca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Concordia - Sokół Orzech 2:0
1:0 Spórna 37’, 2:0 Janusz 43’
(samobójcza)
Concordia:
Krasoń, Pilc 65’ Wieliczko,
Mikulski, Kempa, Jaroszewski, Spórna, Rozumek, Żyrkowski 75’ Paśnicki, Karwowski 75‘ Łopatka, Kozdroń 55’
Mastyj, Modrzyński.
Polonia II Bytom - Tarnowiczanka Stare Tarnowice
2:1, Gwarek Zabrze - Silesia
Miechowice 3:1, Tempo Paniówki - Czarni Pyskowice
3:0, Górnik II Zabrze - KS 94
Rachowice 1:1, MKS Kończyce - ŁTS Łabędy 0:0, Orzeł
Nakło Śląskie - Fortuna Gliwice 0:1, Sparta Zabrze - Orzeł
Miedary 0:2.
1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śl.
4. Miedary
5. Fortuna
6. Gwarek
7. Tempo
8. Silesia
9. Czarni
10. Sokół
11. Łabędy
12. Kończyce
13. Rachowice
14. Sparta
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

62
56
45
43
41
36
34
32
31
27
26
23
21
18
14
9

WYNIKI 19. KOLEJKI
- GRUPA I:

WYNIKI 19. KOLEJKI
- GRUPA II:

Olimpia Pławniowice - Start
Przezchlebie 3:0 (vo), Orzeł
Paczyna - Sokół Łany Wielkie 0:3 (vo), Leśnik Łącza
- KS Bojków 4:1, Naprzód
Świbie - MKS II Kończyce 3:0
(vo), Jedność II Przyszowice
- Sośnica Gliwice 3:0, Piast
Pawłów - Pogoń Ziemięcice
3:0.

UKS Biskupice - Młodość
Rudno 2:2, Walka Zabrze
- Victoria Pilchowice 9:0,
Naprzód Łubie - LKS 45 Bujaków 1:3, Tempo II Paniówki
- Korona Bargłówka 0:3 (vo),
Kłodnica Gliwice - Quo Vadis Makoszowy 5:0, Drama
Kamieniec - Concordia II
Knurów 3:0 (vo).

1. Sokół
2. Jedność II
3. Olimpia
4. Sośnica
5. Naprzód
6. Piast
7. Pogoń
8. Bojków
9. Leśnik
10. Kończyce II
11. Orzeł
12. Start

48
47
35
35
32
31
25
23
18
15
3
0

51
49
45
44
43
38
37
33
31
30
27
26
22
21
20
2

Klasa A

Klasa B

A kto powiedział, że futbol jest dobry tylko dla
chłopaków...

1. Nadwiślan
2. Jastrzębie
3. Wisła
4. Czarni Góral
5. Rekord
6. Forteca
7. Jedność
8. Iskra
9. GKS II
10. Drzewiarz
11. Gwarek
12. Unia
13. Bojszowy
14. Polonia
15. Mikołów
16. MRKS

1. Młodość
2. Drama
3. Bujaków
4. Kłodnica
5. Quo Vadis
6. Korona
7. Walka
8. Victoria
9. Biskupice
10. Naprzód
11. Concordia II
12. Tempo II

Kto z kim,
gdzie i kiedy

53
44
40
37
29
27
25
21
17
13
16
4
Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA II
30 maja, godz. 17
Jedność Przyszowice – AKS Mikołów
2 czerwca, godz. 17
Gwarek Ornontowice – Jedność Przyszowice

WYNIKI 26. KOLEJKI:
Tęcza Wielowieś - Or ze ł
Stanica 2:0, Ruch Kozłów
- Naprzód Żernica 0:0, Wilki
Wilcza - Stal Zabrze 0:0,
Carbo Gliwice - Gwiazda
Chudów 4:1, Przyszłość II
Ciochowice - Zryw Radonia
2:0, MKS Zaborze - Amator
Rudziniec 1:1, Start Kleszczów - Społem Zabrze 2:0,
Orły Bojszów - Zamkowiec
Toszek 1:1.
1. Tęcza
2. Wilki
3. Zryw
4. Zaborze
5. Ruch
6. Społem
7. Orzeł
8. Orły
9. Naprzód
10. Carbo
11. Przyszłość II
12. Gwiazda
13. Zamkowiec
14. Stal
15. Amator
16. Start

56
52
46
44
42
39
39
33
33
32
31
28
28
25
24
24

III liga
kobiet
WYNIKI 17. KOLEJKI

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
29 maja, godz. 17
Silesia Miechowice - Concordia Knurów
30 maja, godz. 17
KS 94 Rachowice – Tempo Paniówki
2 czerwca, godz. 15
Tempo Paniówki – Sokół Orzech
2 czerwca, godz. 17
Concordia Knurów – Gwarek Zabrze

Czarni II Sosnowiec - Polonia
Tychy 0:4, LKS Goczałkowice Zdrój - Naprzód Żernica
1:1, Piast Leszczyny - KKS
II Zabrze 0:3 (vo), Jaskółki
Chorzów - UKS Gamów 2:0,
Tygryski Świętochłowice pauza.
1. Tygryski
2. Goczałkowice
3. Naprzód
4. Polonia
5. Jaskółki
6. Zabrze II
7. Czarni II
8. Gamów
9. Piast

KLASA „A”
29 maja, godz. 18
Gwiazda Chudów – MKS Zaborze
Amator Rudziniec – Wilki Wilcza
Naprzód Żernica – Orzeł Stanica
1 czerwca, godz. 17
Wilki Wilcza – Gwiazda Chudów
2 czerwca, godz. 17
Tęcza Wielowieś – Naprzód Żernica
Orzeł Stanica – Start Kleszczów

35
35
29
25
25
21
18
6
3

Bieg
Młodości

KLASA „B” - GRUPA I
1 czerwca, godz. 17
KS Bojków - Jedność II Przyszowice

KLASA „B” - GRUPA II
1 czerwca, godz. 17
Victoria Pilchowice – Trampkarz 22 Zabrze
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie
komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu
Zabrze.

W miniony piątek park
w Szczygłowicach na kilka godzin zamienił się w
arenę rywalizacji młodych
biegaczy. To tam rozegrano
kolejną edycję Biegu Młodości, któr y zgromadził
około trzystu uczestników.
Wyniki i zdjęcia zamieścimy na naszych łamach za
tydzień.
PiSk
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sport

Foto: UKS Eugen

Na medal spisały się
zarówno zawodniczki…

Foto: UKS Eugen

Kielce gościły prawie 200osobowę reprezentację młodzieży z całego kraju, która na
co dzień uprawia wyciskanie
sztangi leżąc. Apetyty na medale miało wielu, jednak kategorię wiekową dziewcząt do lat
16 zdominowały zawodniczki
UKS Eugen Knurów, deklasując
wręcz rywalki z innych klubów.
Podopieczne i podopieczni Eugeniusza Mehlicha stanęli też
na podium w „drużynówce”
dziewcząt do lat 18 (srebrny
medal) i chłopców do lat 18
(brąz). Sukcesów drużynowych
nie byłoby, gdyby nie kapitalna
postawa zawodniczek i zawodników w rywalizacji indywidualnej. Łącznie UKS Eugen
zdobył w Kielcach 11 medali
mistrzostw Polski.
W najbardziej prestiżowej
klasyfikacj – open juniorek –
brązowy medal w kategorii do
lat 16 wywalczyła Emilia Flis,
z kolei jej klubowa koleżanka
– Nikola Zaborowska uplasowała się na miejscu czwartym.

Emilia Flis to wszechstronnie utalentowana zawodniczka. Dowodem na to może być
fakt, iż dzień przed startem w
mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi brała udział w
rozgrywkach… piłkarskich,
strzelając kilka goli w półfinałowym turnieju wojewódzkim,

…jak i zawodnicy Eugena

informacja

jaki odbył się na knurowskim
„Orliku”. Wracając do zmagań
ze sztangą dodajmy, że Emilia
atakowała w Kielcach rekord
Polski, jednak ostatecznie musiała zadowolić się wynikiem
50 kg, który jest gorszy od
planowanego nowego rekordu
o trzy kilogramy. Indywidualnie zawodniczka ta wygrała
kategorię juniorek do lat 16
w wadze do 52 kg, była druga
wśród juniorek do lat 18 i
zajęła trzecie miejsce w open
juniorek do lat 16.
W tej samej wadze startowa ła inna k nurow ianka
– Dominika Szołtysek, która
z wynikiem 37,5 kg (rekord
życiowy) zajęła trzecie miejsce
w juniorkach do lat 16.
W kategorii do 57 kg zawodniczki Eugena zdobyły
kolejne dwa „krążki”. Tytuł
wicemistrzowski wywalczyła

ekipę z Knurowa wyprzedziły
tylko dwa kluby: MKS Wicher
Kobyłka i LZS Olszanka Pogorzela (sklasyfikowano 12
zespołów).
- Rywalizacja w mistrzostwach odbywała się bez sprzętu wspomagającego i przy pełnej kontroli antydopingowej,
co jest ważnym elementem
przestrzegania czystych zasad
w sporcie – zauważa trener
Eugeniusz Mehlich, który w
czasie zawodów mógł liczyć na
pomoc Doroty Tomaszewskiej,
Łukasza Przybyła i pozosta-

łych zawodniczek i zawodników. – Serdecznie im za to
dziękuję, bowiem udział w
mistrzostwach Polski to dla trenera wiele obowiązków i pomoc
jest wręcz niezbędna.
Dodajmy, że podczas otwarcia krajowego czempionatu, prezes Polskiego Związku
Kulturystyki, Fitness i Trójboju
Siłowego – Paweł Fileborn wręczył Eugeniuszowi Mehlichowi
nominację na sędziego międzynarodowego IPF.
Piotr Skorupa

Foto: UKS Eugen

wyciska ciężary
i… strzela gole

Nikola Zaborowska (47,5 kg),
z kolei brązowy medal zdobyła
Martyna Ratka (32,5 kg).
Wicemistrzy nią Polsk i
została również Jadwiga Gieniusz, która była najmłodszą
uczestniczką mistrzostw i w
kategorii do 72 kg wycisnęła
sztangę ważącą 37,5 kg.
Brązowe medale wywalczyły Natalia Dreja (kat. 63
kg, wynik - 42,5 kg) i Karolina
Brzeżnicka (kat. 72 kg, wynik
– 40 kg, rekord życiowy), a
tuż za podium – na czwartym
miejscu – rywalizację w kategorii 57 kg zakończyła Monika
Zaremba (37,5 kg – rekord
życiowy).
Klasyfikacja drużynowa
dziewcząt przedstawiała się
następująco:
- juniorki do lat 16 (sklasyfikowano sześć klubów) – 1.
UKS Eugen Knurów, 2. MKS
Bargłów, 3. Kraska Jasieniec,
- juniorki do lat 18 (sklasyfikowano 10 klubów) – 1. Wiking
Starachowice, 2. UKS Eugen
Knurów, 3. MKS Bargłów.
Medalową zdobyczą mogą
pochwalić się również juniorzy
Eugena. Krystian Majdziński
zdobył wicemistrzostwo Polski do lat 16 z wynikiem 100 kg
(kat. 83 kg). W tej samej kategorii wiekowej Adam Przydatek był czwarty w wadze do 66
kg (wynik – 77,5 kg). Kolejny
medal - brązowy – stał się
własnością Patryka Ludwiczaka, który w juniorach do lat 18
uplasował się na trzecim miejscu w wadze do 83 kg (wynik
115 kg – rekord życiowy).
Miejsca pozostałych reprezentantów Eugena w tej
kategorii wiekowej: 4. Dominik Korzeniewski (kat. 66 kg,
wynik – 95 kg), 4. Tomasz
Tomaszewski (kat. 83 kg, wynik – 85 kg), 7. Adrian Heintze
(kat. 74 kg, wynik – 115 kg).
W klasyfikacji drużynowej

205 kg mistrza
Macieja

M a c ie j Ja ś k ie w ic z w
trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy został międzynarodow ym mistrzem
Polski w wyciskaniu sztangi,
startując w kategorii wagowej
90 kg submaster. Podopieczny
knurowskiego trenera Eugeniusza Mehlicha w czasie rywalizacji w Zalesiu osiągnął
wynik 205 kg.
- To był udany występ, a

i otoczka była wyśmienita,
bowiem wśród zawodników
panowała miła atmosfera, dopingowała nas liczna widownia, a organizatorzy wywiązali się ze swych obowiązków
bez zarzutu – podsumowuje
Maciej Jaśkiewicz. – Teraz
całą uwagę skupiam już na
czerwcowych mistrzostwach
Starego Kontynentu.
PiSk
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Knurów. Festyn na kręgu

Biesiadnie
w święto mam

Jeszcze w sobotę organizatorzy drżeli
o pogodę. Aura okazała się jednak łaskawa,
słoneczna pogoda przyciągnęła na krąg
liczne grono knurowian, a atrakcji podczas
niedzielnego popołudnia nie brakowało
– wraz z radnym Włodzimierzem
Gwiżdżem – lirycznego konkursu.
- Konkurs cieszył się sporym powodzeniem, dzięki czemu jego plonem są piękne i wartościowe utwory
– mówi Marian Gruszka. – Ogromna w tym zasługa dyrektorów szkół,
nauczycieli oraz rodziców, którzy
zaangażowali się w realizację tego
przedsięwzięcia.
Niedzielny festyn został zorganizowany przez Centrum Kultury w Knurowie przy wsparciu
Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz
Powiat.
DC

Wyniki konkursu

Gimnazja: 1. Karol Oleksy, 2. Anna
Leszczyńska, 3. Justyna Klimkiewicz
(wszyscy MG-3); wyróżnienie: Karolina
Kempa (MG-2).
Wyróżnienia: Jakub Kumór (MSP-2)
i Małgorzata Ciupa (MSP-9).

Foto: Dawid Ciepliński

O oprawę artystyczną festynu
zadbały majoretki zespołu „Iluzja”
oraz muzycy. Jako pierwsze zaprezentowały się wokalistki ze Studia
Piosenki i Musicalu przy Centrum
Ku ltur y. Po ich w ystępie scenę
opanowała grupa Arkadia Band, a
na koniec zagrał i zaśpiewał doskonale knurowianom znany zespół
Iwona i Piotr. Nic dziwnego, że
zabawa trwała do późnego wieczora. Festyn poprowadził jak zawsze
niezawodny Marek „Biesiadny”
Ma la rz . Imprez a, k tóra odbyła
się w Dzień Matki, była również
doskonałą okazją, by rozstrzygnąć konkurs „Wiersz dla mamy”.
Najlepsi otrzymali dyplomy, mieli
też okazję publicznie pochwalić się
swoją twórczością. Gratulacje laureatom złożyli dyrektor Centrum
Kultury Jerzy Kosowski i radny
Marian Gruszka, pomysłodawca

Knurów

Zdjęcia na niepogodę

Majówka nie rozpieszcza nas pogodą. Mimo to pani Zenobii Gardias z Knurowa udało się uchwycić w obiektywie
aparatu fotograficznego dwa wyjątkowe momenty. - Przesyłam zdjęcie sobotniej tęczy nad miastem oraz grzbietu
Beskidów, które udało mi się zrobić 22 maja dzięki super widoczności - czytamy w mailu do redakcji.
Dziękujemy i zapraszamy do oglądania.
/-/

Młodym laureatom konkursu pogratulowali dyrektor CK Jerzy
Kosowski i radny Marian Gruszka
reklama

reklama

Mama

.........................

- to towarzysz
codziennych przepraw
przez spokojne rzeki
i rwące strumienie.
Mama
- to pomocnik.
Bo jak przenieść
ciężkie, wielkie kamienie?

Mama
- to powiernik
małych, maleńkich
sekretów
i wielkich tajemnic.
Mama
kocha zawsze,
niezależnie

od kierunku wiatru,
niezależnie
od wilgotności powietrza.
Mamo,
pamiętaj,
też Cię kocham,
nawet podczas burzy

Karol Oleksy

zwycięzca konkursu „Wiersz dla mamy”
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